
 

 
Fem Club a l’hotel Neptuno de Calella  
Del 16 al 21 d’octubre       6 dies / 5 nits 

 

Programa: 

 Arribada a l’hotel Neptuno de Calella                          Diumenge, 16 d’octubre  

Arribada a l'hotel Neptuno de Calella per mitjans propis (*). Les habitacions estaran disponibles a partir de les 15:00 h. 

Tarda lliura per explorar Calella tranquil·lament. Abans de sopar ens trobarem tots a la terrassa de l'hotel per prendre 

una copa de cava de benvinguda, conèixer als altres participants i rebre les explicacions del programa que ens espera 

pels propers dies. Sopar bufet al restaurant de l'hotel.  

 

(*) Recomanem venir en tren, ja que el nostre hotel es 

troba només a 8 carrers de l’estació de Renfe (8-10 

minus a peu, tot en pla).  L’hotel disposa de places 
limitades de pàrquing amb un cost de 13 € per dia i per 
vehicle. 
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 Blanes, el “portal” de la Costa Brava i Tossa de Mar           Dilluns, 17 d’octubre  

Desdejuni bufet. A les 9:30 sortirem en autocar cap a Blanes on visitarem el Jardí Botànic Marimurtra, un dels més bonics 

de Catalunya i amb meravelloses vistes sobre la Costa Brava. Després anirem cap a la platja de Blanes on embarcarem 

en un vaixell que ens portarà fins a la platja de Tossa de mar en un preciós recorregut al llarg de la Costa Brava sud, ple 

de cales i espectaculars roques. A l'arribada a Tossa farem una caminadeta fins al dalt de la Muralla que presideix 

aquesta població per gaudir de les magnífiques vistes. Més tard baixarem i anirem a fer un bon dinar a un restaurant i 

deixarem una estona lliure per passejar. Tornada en autocar cap al nostre hotel a Calella on arribarem aproximadament 

a les 18:00 h. Sopar al restaurant bufet de l'hotel Neptuno. 

 

 Descobrim el Far de Calella              Dimarts, 18 d’octubre  

Desdejuni bufet. Deixarem una estona lliure per aquells que vulguin 

gaudir d'una banyadeta a la platja i a les 11:00 h sortirem a fer una 

caminada al llarg del passeig de mar fins a arribar a l'emblemàtic 

Far de Calella que podrem visitar. La caminada durarà 

aproximadament 35 minuts i és molt plana excepte la pujadeta final 

fins a arribar al far. Mentre gaudim de les vistes de Calella, el 

Montnegre i la Mediterrània, ens prendrem una copeta de cava 

fresc i un exquisit aperitiu. Retornarem a peu cap a l'hotel per 

refrescar-nos abans d'anar a fer un bon dinar de peix al restaurant 

la Peixateria de Calella. Resta de la tarda lliure. Sopar al restaurant 

bufet de l'hotel. 

 

 Canet, patrimoni modernista i més de cent anys d’història              Dimecres, 19 d’octubre  

Desdejuni bufet. A les 10:00 h sortirem en autocar cap als afores de Canet de mar per visitar el magnífic Castell de Santa 

Florentina, una inesperada sorpresa amb cents d'anys d'història. Continuarem fins al centre d'aquesta població per fer 

una visita guiada a peu i conèixer el fantàstic i sorprenent patrimoni modernista que ens ofereix. Dinarem a un bon 

restaurant de Canet de mar abans de tornar al nostre hotel 

cap a mitja tarda. Resta de la tarda lliure a Calella. Sopar al 

restaurant bufet de l'hotel. 
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 Mojito al Xiri 9, al costat de la relaxant mar                Dijous, 20 d’octubre  

Desdejuni bufet. Avui tindrem el matí lliure per anar a la platja o per passejar pel Parc Dalmau o els carrers de la nostra 

ciutat. A les 12:45 h sortirem plegats a peu per fer una caminada al llarg de la platja fins a Pineda de mar (la distància a 

caminar és de 3 Km i completament plana. Els que no vulguin caminar, els portarem en furgoneta directament a Pineda 

de mar). Arribarem al restaurant els Pescadors, un veritable "xiringuito" davant mateix de l'aigua on gaudirem d'un dinar 

de pica-pica de peix i un bon vinet blanc en un ambient de gran relaxament. Després de dinar tornarem a peu o en 

furgoneta cap a Calella. Resta de la tarda lliure fins que s'acosti l'hora de la posta de sol. Moment que aprofitarem per 

anar al “Xiri 9”, per prendre un mojito, i gaudir de l’ambient relaxant del mar. Sopar al restaurant bufet de l'hotel. 

 

 Final del itinerari Fem Club                  Divendres, 21 d’octubre 

Després del desdejuni bufet s’acabarà aquesta estada entre amics. Preguem que deixin les habitacions abans de les 
11:00 h. 

 

Aquest Fem Club inclou 

 5 nits d’allotjament a l’hotel Neptuno de Calella, de categoria 4 estrelles superior i totalment reformat. 

 5 Desdejunis i 5 sopars tipus buffet al restaurant de l’hotel amb aigües minerals i vins inclosos. 

 Atenció personalitzada durant tota la vostra estada per part de l’equip de l’hotel Neptuno i del Club del Viatger. 

 Trobada de grup amb aperitiu i cava el vespre del día de l’arribada per explicar el programa dels propers dies. 

 Utilització del circuit d’aigua i el Spa de l’hotel amb una durada de 50 minuts per persona.  S’haurà de fer reserva 
prèvia a la recepció de l‘hotel. 

 Excursió guiada en autocar al Jardí Botànic de Blanes i bonic trajecte en vaixell per la Costa Brava des de Blanes 

a Tossa de mar.  Durada: de 9:30 h a 18:00 h.   

 Excursió guiada en autocar per visitar el patrimoni modernista de Canet de mar i visitar el Castell de Santa 

Florentina.  Durada:  de 10:00 h a 17:00 h. 

 Caminada al llarg de la platja fins a l’emblemàtic Far de Calella que podrem visitar i on ens predrem una copa de 

cava fresc i un aperitiu mentre gaudim de les vistes de Calella, el Montnegre i la Mediterrània.  Durada: de 11:00 h 

a 13:00 h. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger a totes les excursions i caminades. 

 Guia local per les visites de Canet de mar i Castell de Santa Florentina així com el Jardí Botànic de Blanes i Tossa 

de mar. 

 Un dinar a un bon restaurant de Tossa de mar amb begudes incloses. 

 Un dinar a un bon restaurant de Canet de mar amb begudes incloses. 

 Un dinar de peix al restaurat la Peixateria de Calella amb begudes incloses. 
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 Un dinar al “xiringuito” els Pescadors, situat a la mateixa platja de Pineda de mar.  

 Mojito al xiringuito de mar “Xiri 9” 

 NOTA: Existeix la possibilitat d’allotjar-se en una habitació de categoría superior si ho desitgeu.  Pregunteu-nos el 

suplement 

Aquest Fem Club no inclou 

 Les propines 

 Les despeses de caràcter personal 

 Assegurança de cancel·lació. Preu 45€  

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 El transport a Calella 

Preu 

Preu per persona: …………………………………………………………………………….......................…………….  695 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………....…………………………………….  150 € 

Calendari de pagament 

Totalitat en el moment de la reserva del viatge 
 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I  D’ASSISTÈNCIA  ESCAPADA PLUS  “OPCIONAL” - No inclosa en el preu 
del viatge 
 
Trobem 2 supòsits inclosos en la pòlissa que permeten la cancel·lació. 
 
ABANS DEL VIATGE:  

• Podrà recuperar els diners del viatge:  

• Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

 
DURANT EL VIATGE: 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 1.500 € 
(mil cinc-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

Exclusió important per part de l’assegurança:  
No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de fronteres. 
 
 
ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS -INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE - No inclou cancel·lació 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 1.500 € 
(mil cinc-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves 

cobertures, inclusions i exclusions 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 


